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A arborização realiza funções fundamentais para um município mais 
sustentável como produzir sombra, diminuir a intensidade dos ruídos, di-
minuir a amplitude da variação térmica, embelezar a paisagem, propor-
cionar a sensação de contato com a natureza, oferecer abrigo e alimento 
à  fauna e aumentar a biodiversidade das cidades.

A cidade de Indaiatuba possui projetos que visam a intensificar a ar-
borização tais como Projeto Click Árvore que consiste no plantio em cal-
çadas de residências, áreas verdes, parcerias com empresas, escolas e 
organizações sociais com objetivo de estender esses plantios em todos 
quadrantes do município.

Em áreas rurais temos o Programa de Recuperação de Nascentes e Àrea 
de Preservação Permanente (APP) onde o município faz toda orientação 
técnica para plantio e fornecimento de mudas, com objetivo de recuperar 
ou ampliar a preservação da referida área.

Introdução
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Todas essas ações recebem melhorias constantes e ampliações com ob-
jetivo de atender todos os segmentos do município. 

Problemas na arborização urbana são comuns quando o plantio não é 
realizado da maneira adequada e seguindo a metodologia indicada. 

Um exemplo é a escolha das espécies de árvores para o plantio. A aten-
ção a este princípio é fundamental para evitar a maior parte dos proble-
mas futuros. E para determinar a espécie ideal é necessário avaliar o es-
paço como um todo, considerar a presença ou ausência de fiação aérea 
e de outros equipamentos urbanos, a largura da calçada, o recuo predial 
entre outros.

Com o objetivo de auxiliar em questões básicas de implantação, esta car-
tilha traz conceitos e formas de se praticar a arborização urbana, bem 
como esclarecer dúvidas e divulgar a importância das árvores para a 
melhoria da qualidade de vida da população.
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Os benefícios das árvores são inúmeros. 
Além de nos proporcionar vantagens esté-
ticas e econômicas, funcionam como filtro 
de ar por reter materiais particulados em 
suspensão, renovam o oxigênio e também 
contribuírem para reduzir o efeito das 
enchentes.

As árvores, bem como a vegetação em 
geral,  têm capacidade de formar uma bar-
reira natural contra a propagação de ruídos 
em especial o de automóveis, funcionando 
como dissipadores. 

1. A importância 
da arborização 
urbana

Com esse objetivo, as Florestas Urbanas são implantadas promovendo 
o contato entre a população e a natureza quebrando os paradigmas de 
que as árvores são um risco ao meio urbano.

Assim, além de estabilizar a temperatura 
ambiente, estudos apontam que locais arbo-
rizados apresentam temperaturas cerca de 
4°C inferiores àquelas das áreas edificadas 
não arborizadas. São, também, atrativas para 
os pássaros, pois são fonte de alimento, 
abrigo para pouso, morada e reprodução.

Elas são consideradas um patrimônio público e a melhor 
parte é que o valor das árvores só tende a aumentar desde 
seu plantio até a sua maturidade.
Sendo assim, é importante entender a arborização urbana 
como parte fundamental da infraestrutura do município.

2. Conceito de Floresta 
Urbana e seus benefícios

O conceito de Floresta Urbana está 
diretamente ligado a ações 
humanas. São elas: plantio, 
manutenção, ações legais, defi-
nições de projetos e políticas 
públicas, uma vez que está 
localizada totalmente dentro 
do perímetro urbano, distri-
buídas entre vias públicas e 
privadas, áreas públicas e 
privadas como parques, 
jardins, praças, dentre 
outros espaços abertos.

Restaura a biodiversidade ao permitir a adaptação de espécies da 
fauna e flora ao novo ambiente criando uma ligação entre a cidade e 
área verde.
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3. Síntese do inventário ou 
cadastro/ planejamento

Sangra D'Água

Sangra D'Água

O Plano Municipal de Arborização 
Urbana visa inventariar qualitativa-
mente e quantitativamente a arbori-
zação localizada nos logradouros 
públicos, calçadas de ruas e avenidas, 
praças e canteiros centrais da área 
urbana da cidade. Além disso, indicar 
as espécies adequadas para cada 
situação, delimitando diretrizes para 
este fim associadas às práticas a 
serem adotadas, bem com o planeja-
mento de novas ações e áreas a 
serem arborizadas.
Já está em desenvolvimento um apli-
cativo para cadastramento e monito-
ramento da arborização urbana no 
município gerando uma base de 
dados online para que facilite essas 
avaliações.

4. Como solicitar os serviços à 
Prefeitura de Indaiatuba, e 
maneiras corretas de manejo

4.1 Como adquirir sua muda 

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e 
Meio Ambiente , poderá orientá-lo quanto aos 
locais adequados, os cuidados para o plantio e 
manutenção, como poda ou remoção de 
árvores através do telefone (19) 3825-5410. 

Você pode fazer a retirada da sua muda 
gratuitamente no Viveiro Municipal, 
localizado na Rua Elzira Ferrarezi Carotti, 
s/n. Telefone (19) 3894-1014. Ou através 
do click árvore no site da prefeitura.

Basta selecionar a espécie desejada, 
adicionar o endereço para plantio, e a 
equipe responsável fará o plantio 
dentro do prazo de 15 dias.

IMPORTANTE: o plantio só é feito na 
calçada de sua residência. 

6



3. Síntese do inventário ou 
cadastro/ planejamento

Sangra D'Água

Sangra D'Água

O Plano Municipal de Arborização 
Urbana visa inventariar qualitativa-
mente e quantitativamente a arbori-
zação localizada nos logradouros 
públicos, calçadas de ruas e avenidas, 
praças e canteiros centrais da área 
urbana da cidade. Além disso, indicar 
as espécies adequadas para cada 
situação, delimitando diretrizes para 
este fim associadas às práticas a 
serem adotadas, bem com o planeja-
mento de novas ações e áreas a 
serem arborizadas.
Já está em desenvolvimento um apli-
cativo para cadastramento e monito-
ramento da arborização urbana no 
município gerando uma base de 
dados online para que facilite essas 
avaliações.

4. Como solicitar os serviços à
Prefeitura de Indaiatuba, e
maneiras corretas de manejo

4.1 Como adquirir sua muda 

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e 
Meio Ambiente , poderá orientá-lo quanto aos 
locais adequados, os cuidados para o plantio e 
manutenção, como poda ou remoção de 
árvores através do telefone (19) 3825-5410. 

Você pode fazer a retirada da sua muda 
gratuitamente no Viveiro Municipal, 
localizado na Rua Elzira Ferrarezi Carotti, 
s/n. Telefone (19) 3894-1014. Ou através 
do click árvore no site da prefeitura.

Basta selecionar a espécie desejada, 
adicionar o endereço para plantio, e a 
equipe responsável fará o plantio 
dentro do prazo de 15 dias.

IMPORTANTE: o plantio só é feito na 
calçada de sua residência. 

7



4.1.1 Técnicas para plantio conforme 
Decreto nº 12.454/2015

4.1.2 Espaçamento e árvores 
adequadas a cada meio

O bom preparo do berço é fundamen-
tal para o desenvolvimento da árvore 
urbana. As dimensões mínimas, confor-
me Decreto nº 12.454/2015 do Plano de 
Arborização Urbana são de 0,60m x 
0,60m x 0,50m, considerando solo em 
boas condições e sem presença de 
entulho. 

60cm

50cm

60cm

Recomenda-se o plantio na estação 
chuvosa do ano, durante a primavera 
e o verão;

A adubação (composto orgânico) é necessária 
durante o processo do plantio, uma vez que 
auxilia o enraizamento e desenvolvimento da 
planta. Composto

A muda deve receber a rega de água nos 
períodos de estiagem ou conforme a 
necessidade da planta para um bom 
desenvolvimento.

Após finalizado o plantio, é necessária a fixação 
do tutor (estaca de bambu), lateralmente 
fixada junto a planta para auxiliar a estabilidade 
e propiciar o desenvolvimento correto.

PORTE

Espaçamento entre árvores

5,0 - 6,0
7,0 - 10,0
10,0 - 15,0

ESPAÇAMENTO SUGERIDO (m)
Pequeno

Médio
Grande

ESPÉCIE

Espécies recomendadas de pequeno porte
Indicadas para calçada

Callistemon Viminalis

Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica
Schinus terebinthifolia

Cassia Multijuga

NOME CIENTÍFICO

Escova de garrafa
Resedá Rosa

Resedá Branco
Aroeira Pimenteira

Chuva de ouro

ESPÉCIE

Espécies recomendadas de médio porte
Indicadas para avenidas ou calçadas maiores que 2,5m

Shinus mole

Licania tomentosa
Tibouchina granulosa

Ligustrum lucidum

Vitex montividensis

Nectandra megapotamica

NOME CIENTÍFICO

Aroeira Salva (Chorão)
Oiti

Quaresmeira
Alfeneiro

Tarumã Preta

Canelinha

Bauhinia ungulataPata-de-vaca

ESPÉCIE

Espécies recomendadas de grande porte
Indicadas para locais de amplo espaço como chácaras e parques

Croton urucurana

Tabebuia roseoalba
Handroanthus impetiginosus

Caesalpinia pluviosa

Handroanthus vellosoi

Campomanesia xanthocarpa

NOME CIENTÍFICO

Sangra D'Água
Ipê Branco

Ipê Roxo
Sibipiruna

Ipê Amarelo

Guabiroba

Trichilia causeniCatiguá
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Os problemas mais frequentes são formigas, cochonilhas, pulgões, 
lagartas, fungos e cupins. Sempre que houver algum problema dessa 
natureza com as árvores próximas a sua residência, você deve procu-
rar orientação de técnicos habilitados, que indicarão o procedimento 
adequado para cada caso.

A prática comum de “caiar” 
troncos das árvores não 
tem função benéfica. A cal 
é tóxica para os líquens 
que vivem nos troncos 
das árvores.

4.1.3 Controle de 
pragas e doenças

4.2 Procedimento para remoção e 
Poda de árvores de acordo com Lei 
mun. nº 5853/2011
Assim como o plantio, a retirada ou poda de árvore compete à SEMURB 
a orientação.

O procedimento para solicitação consis-
te na abertura de um processo adminis-
trativo no setor de Protocolo na Prefeitura. 
A remoção de árvores do município é 
regulamentada por leis estaduais, fede-
rais e municipais. A que regulamenta a 
arborização urbana da nossa cidade é a 
Lei Municipal nº 5853/2011, contudo a refe-
rida árvore é previamente avaliadas por 
técnicos, coordenando assim a execução 
do serviço.

Poda drástica Poda irregular Poda correta

A poda de árvores em conformidade com a ABNT 1646 -1 divide-se em:

• Poda de Conformação/Condução
• Poda de Limpeza
• Poda de Desrrama ou Raleamento

• Poda de Elevação da Base da Copa
• Poda de Contenção
• Poda de Redução

Para acessá-la consulte o site:
www.indaiatuba.sp.gov.br/juridico/tecnica-legislativa/leis
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5. Destinação correta do material 
gerado pela poda

6. Espaço Árvore e suas dimensões 
conforme ABNT NBR 9050

Após fazer a poda da árvore é fundamental que o material (folhas e 
troncos) tenham a destinação correta conforme regras de limpeza 
pública do município. 
Lembrando que o município possui um serviço gratuito para esta reti-
rada: o Cata-Bagulho – que realiza a limpeza em todos os setores da 
cidade. Este serviço segue um cronograma (disponível no site da Prefei-
tura).

PARA PEQUENOS GERADORES, o resíduo pode ser encaminhado ao Eco-
ponto João Pioli (Av. Artes e Ofícios - Conj. Hab. João Pioli)

O Espaço Árvore é o espaço necessário para o melhor desenvolvimen-
to da árvore, sem que suas raízes danifiquem a estrutura ao seu redor, 
facilitando a absorção de água e nutrientes.
Pode também ser considerado Espaço Árvore, a calçada ecológica, 
transformando-a em calçada verde.

As dimensões mínimas do 
Espaço Árvore, seguem 
orientação do Programa 
Município VerdeAzul e são 
normalizados de acordo 
com a ABNT NBR 9050. As 
dimensões são calculadas 
de acordo com a largura 
da calçada, sempre 
respeitando a largura 
mínima de 1,20m para a 
passagem de pedestres.

Importante: Resíduos gerados de obras ou demolições, 
não são recolhidos pelo serviço de Cata Bagulho.
Para obter mais informações contate a SEMURB através 
do telefone (19) 3825-5420.

ESPAÇO ÁRVORE

Considera-se a largura do canteiro proporcional a 40% da 
largura da calçada e o comprimento do espaço como sendo o 
dobro da largura do canteiro.
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Local escolhido

Iniciado em 2019 com o plantio de 50 árvores, na rua Ary Barnabé, o 
projeto piloto visa trazer ao contato diário, a experiência de uma 
metrópole verde e mais sustentável.
Nos próximos anos, o projeto terá sequência em uma região mais 
extensa, na rua Arthur Barbarini. Está previsto o plantio de árvores de 
grande porte, em 300 metros, sendo 200m de calçamento (100m de 
um lado e 100m do outro lado) e 100 metros do canteiro central.

Para o melhor desenvolvimento da árvore urbana foram selecionadas 
espécies que atendem a requisitos como resistência a pragas e doen-
ças, velocidade de crescimento relativamente alta para evitar possíveis 
problemas durante seu desenvolvimento, sem produção de frutos 
grandes, com lenhos resistentes, sem espinhos e princípios tóxicos 
visando minimizar problemas de adaptação, e um melhor desenvolvi-
mento da espécie.
Outro ponto que se deve destacar é a diversidade das espécies planta-
das, com objetivo de evitar a proliferação da doença caso uma das 
árvores seja contaminada.

A rua Arthur Barbarini é a  principal 
via que faz a ligação entre a área 
residencial e a área industrial do 
município, além de ser uma das 
principais entradas da cidade. Está 
localizada no meio urbano em área 
que contém sinalização de trânsito, 
fiação, estacionamento e passeio 
adequados. É, também, principal 
rota dos trabalhadores do Distrito 
Industrial. 
Sendo assim, local ideal para a implantação do projeto piloto, conecta-
do ao dia-a-dia do cidadão e exemplificando o conceito da Floresta 
Urbana conforme a RESOLUÇÃO SIMA nº 81/2021.

7. Piloto Floresta 
Urbana em Indaiatuba

8. Alguns trabalhos 
executados pela SEMURB

Atendendo solicitação do 
Click Árvore.

Preparação de Espaços Árvore. 

Serviços de Arborização Urbana. Adensamento da fauna de 
áreas verdes. 
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projeto piloto visa trazer ao contato diário, a experiência de uma 
metrópole verde e mais sustentável.
Nos próximos anos, o projeto terá sequência em uma região mais 
extensa, na rua Arthur Barbarini. Está previsto o plantio de árvores de 
grande porte, em 300 metros, sendo 200m de calçamento (100m de 
um lado e 100m do outro lado) e 100 metros do canteiro central.

Para o melhor desenvolvimento da árvore urbana foram selecionadas 
espécies que atendem a requisitos como resistência a pragas e doen-
ças, velocidade de crescimento relativamente alta para evitar possíveis 
problemas durante seu desenvolvimento, sem produção de frutos 
grandes, com lenhos resistentes, sem espinhos e princípios tóxicos 
visando minimizar problemas de adaptação, e um melhor desenvolvi-
mento da espécie.
Outro ponto que se deve destacar é a diversidade das espécies planta-
das, com objetivo de evitar a proliferação da doença caso uma das 
árvores seja contaminada.

A rua Arthur Barbarini é a  principal 
via que faz a ligação entre a área 
residencial e a área industrial do 
município, além de ser uma das 
principais entradas da cidade. Está 
localizada no meio urbano em área 
que contém sinalização de trânsito, 
fiação, estacionamento e passeio 
adequados. É, também, principal 
rota dos trabalhadores do Distrito 
Industrial. 
Sendo assim, local ideal para a implantação do projeto piloto, conecta-
do ao dia-a-dia do cidadão e exemplificando o conceito da Floresta 
Urbana conforme a RESOLUÇÃO SIMA nº 81/2021.

7. Piloto Floresta 
Urbana em Indaiatuba

8. Alguns trabalhos 
executados pela SEMURB

Atendendo solicitação do 
Click Árvore.

Preparação de Espaços Árvore. 

Serviços de Arborização Urbana. Adensamento da fauna de 
áreas verdes. 
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